EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN!!!

JAARVERSLAG 2016 VAN DE
STICHTING DE VRIENDENKRING VAN FATHER JESUDOSS.
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1. Voorwoord
Voor de tweede keer kan het bestuur van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss
het jaarverslag presenteren. 2016 was een jaar met vele memorabele momenten.
Hoogtepunt was in juni het bezoek van fr. Jesudoss.
Drie andere belangrijke zaken waren:
• wisseling en uitbreiding van het bestuur
• de nieuwe website.
• de nieuwe brochure
Het allerbelangrijkste om te vermelden is natuurlijk dat de doelen van De Stichting in 2016
gehaald zijn, namelijk zestig jongeren kans geven om met name beroepsonderwijs te
volgen.

2. Historie
Father Jesudoss Rajamanickam in Nederland en in India
Jesudoss Rajamanickam is geboren in 1969 te Pannamaravatthu, een dorp in Zuid Oost India.
Jesudoss is opgegroeid in een voor Indiase begrippen welvarend gezin. Welvarend, niet in de
zin van rijk, maar in de context dat alle kinderen uit het gezin de gelegenheid hebben gehad
minimaal een middelbare school te bezoeken.
Jesudoss is in 1998 tot priester gewijd. Vervolgens heeft Father Jesudoss benoemingen
gehad in diverse parochies in zuid oost India, waaronder in Pamban op het eiland
Rameswaram. Dit eiland bestaat voornamelijk uit onvruchtbare grond. De bevolking is
straatarm en probeert met visvangst nog enigszins de kost te verdienen.
Dit heeft Fr. Jesudoss gestimuleerd op te komen voor de
allerarmsten, daarbij een voorbeeld nemend aan de bekende
Indiase zuster Moeder Theresa. Om de leefomstandigheden van de
arme bevolking structureel te verbeteren, dienen de kinderen een
opleiding te krijgen.
Hierbij laat Fr. Jesudoss zich leiden door de woorden van Mahatma
Gandhi: “Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het
bewustzijn van een ieder en de opbouw van de samenleving.”
In 2004 is Father Jesudoss door zijn bisschop naar Nederland gezonden om zijn theologische
master te halen. Fr. Jesudoss is daarvoor naar de universiteit in Nijmegen gegaan, waar hij
twee jaar de Engelstalige master opleiding heeft gevolgd.
Omdat in Nederland een aanzienlijk tekort aan priesters is, heeft de bisschop van Den Bosch,
monseigneur A. Hurkmans, een beroep gedaan op father Jesudoss om tegemoet te komen
aan het tekort van Nederlandse priesters. De bisschop in
India heeft aan deze vraag gehoor gegeven door onder
andere Jesudoss hier tijdelijk voor vrij te maken.
Jesudoss is vervolgens in een parochie in Oss gehuisvest. .
Fr. Jesudoss is in 2006 gevraagd pastoor te worden van de
parochie Sint Jan Geboorte in Vlijmen. Het
communicatievermogen van fr. Jesudoss was de basis
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voor een succesvolle samenwerking. Zowel parochianen als mensen van buiten voelden zich
door hem aangesproken om samen het verschil te maken.
Na afloop van zijn benoemingstermijn van 5 jaar in de parochies van Vlijmen en Haarsteeg is
Father Jesudoss eind 2011 teruggekeerd naar India. Hij is in mei 2012 voor 3 jaar benoemd
tot administrator, docent en waarnemend rector van het
St. Paul’s Seminarie in de grote stad Trichy.
In de weekeinden verrichtte Fr. Jesudoss pastoraal werk
in de arme wijken van Trichy, in parochies in de regio en
in een gevangenis.
Vanaf juni 2015 is Father Jesudoss werkzaam in St John's National
Academy of Health Sciences Bangalore ( 11.8 miljoen inwoners ).
Dit grote ziekenhuis heeft 1.400 bedden en dit aantal wordt in
2017 uitgebreid tot 2.000. Father Jesudoss is hier benoemd door
het college van bisschoppen van India als Associate Director
Finance.

Oprichting van de stichting
Op 19 januari 2015 heeft een initiatiefgroep besloten tot oprichting van een zelfstandig
rechtspersoon. Als naam is gekozen voor: Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.
De Stichting is bij akte d.d. 13 maart 2015, verleden door notaris mw. mr. E.A.Th.M. Gijzenvan Mierlo opgericht.

3. Doel van de stichting
Het doel van de stichting is de toekomstmogelijkheden van kansarme mensen te verbeteren
in, maar niet uitsluitend, ontwikkelingslanden zoals India. Daar is de nood het hoogst.
De stichting wil dit doel bereiken door vooral jongeren te stimuleren onderwijs te volgen. Zij
geeft daartoe vooral financiële en materiële steun. In voorkomende gevallen zet de
stichting zich ook in om de woon- en leefsituatie van arme mensen te verbeteren.
De stichting streeft geen grote projecten na en probeert
zoveel mogelijk personen, verenigingen en stichtingen in
Nederland te interesseren in het werk van fr. Jesudoss en
confraters.
Door jaarlijks een bedrag over te maken wordt men
automatisch aangemerkt als Vriend. Aanmelden is dus
niet nodig. Met elke bijdrage, van klein tot groot, is de
Stichting blij, omdat het fr. Jesudoss en zijn confraters
stimuleert te werken voor de allerarmste mensen.
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4. Bestuur 2016
In verband met andere drukke vrijwilligerswerkzaamheden heeft Fons van Aart, bestuurslid
en medeoprichter van de stichting, zijn functie neergelegd. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
inzet bij de oprichting van de stichting. Jolande van Assem volgde hem op en is nu de
penningmeester. Lies van Eggelen werd het tweede nieuwe gezicht van het bestuur. Haar
taak is om het secretariaat te ondersteunen. Zij is tevens vicevoorzitter. Tenslotte was
Miriam van Hove bereid om het bestuur te versterken. Zij is de eindverantwoordelijke van
de website. Het bestuur ziet er als volgt uit:
Dr. Piet de Jong, voorzitter
Hanneke van Delft – Achten, secretaris
Jolande van Assem -van Delft, penningmeester
Miriam van Hove -van de Weijenberg, bestuurslid
Lies van Eggelen – Geurds, bestuurslid
Piet van Delft ondersteunt het bestuur als administrateur
Adres secretariaat: Europlaan 6 5252 BB Vlijmen

5. Communicatie
Website

Een van onze doelen van 2016 was om de stichting via een nieuwe site goed te presenteren.
Het is ons gelukt om deze site voor 2017 online te laten gaan. Op de homepagina treft u
meteen het laatste nieuws aan en de knop “word nu vriend” geeft iedere bezoeker kans om
vriend of vriendin van de stichting te worden. Nieuwsberichten worden op de pagina Nieuws
in tijdsvolgorde opgeslagen. Vier categorieën nieuws zijn: berichten van fr. Jesudoss,
berichten van hulpverleners en studenten, publiciteit en reisverhalen. We hopen te bereiken
dat we met deze dynamische pagina de aandacht van de bezoekers zullen krijgen.
Met de meer statische pagina’s zoals de vriendenkring, hulpverlening, doneer en word
vriend, historie worden de bezoekers goed geïnformeerd over het doel van De Stichting
Vriendenkring van fr Jesudoss. Er is duidelijke informatie te vinden over de ontmoeting met
fr. Jesudoss tijdens zijn Vlijmense jaren (2006 – 2011) , het vertrek van fr. Jesudoss naar
India, zijn afscheidscadeau het Studiefonds voor jongeren in India en het ontstaan en
oprichting van De Stichting Vriendenkring van fr. Jesudoss. Door het bezoek van enkele
vrienden aan India worden de teksten ondersteund met mooi beeldmateriaal. Dank aan Jaap
van Eggelen voor het webdesign. Mailadres:www.vriendenkringfrjesudoss.nl

Brochure
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Een tweede communicatiemiddel was de herziening van onze brochure. Door het verkrijgen
van de ANBI status was deze vernieuwing noodzakelijk. Met
Vrienden van de Stichting zoals Theo Vugts en Frank Hermes
werd een prachtige brochure ontworpen, waarin ook
“Vrienden” uitleggen waarom het zo belangrijk is om “Vriend”
te zijn. Onze dank gaat uit naar Theo en Frank.

Interview De Scherper
Op 11 juni had fr. Jesudoss en interview met mevrouw Jeannette Trum van het weekblad De
Scherper. Dit interview is in week 41 door De Scherper gepubliceerd met als titel:
"Jesudoss herenigd met zijn Vriendenkring." Father Jesudoss vertelde in dit interview wat de
Stichting Vrienden van Jesudoss heeft gedaan voor armen in India. En enkele aanwezige
Vrienden vertelden waarom ze de Stichting steunen. Door De Scherper werd een mooie
groepsfoto gepubliceerd.

6. Bestuursverslag over 2016
In 2016 kwam het bestuur 9 x bij elkaar. Vanuit het beleidsplan 2016 en onze slogan een
klein gebaar maakt een groot verschil is er bestuurd.
In de maand juni waren we blij met de komst van fr. Jesudoss. Hij was op uitnodiging in
Nederland. Op 6 juni nam hij deel aan de bestuursvergadering. Deze avond kreeg het
bestuur uitleg over de inrichting van het onderwijs in India en het belang om jongeren in hun
ontwikkeling te ondersteunen.
• Onderwijsopbouw: 6-10 jaar basisonderwijs; 11-13 jaar middelbaar onderwijs; 14-15
jaar hoger onderwijs; 16-17 jaar hoger hoger onderwijs. Vanaf 18 jaar praten we over
beroepsonderwijs dit is gekoppeld aan een mbo school,hbo school of een
universiteit. De studie vanaf 18 jaar kan 3, 4 of 5 jaar duren. Van bachelor naar
master.
• Onderwijs van 6-13 jaar wordt door de regering bekostigd. Toch kan de periode van
16-17 jaar voor de niet erkende bevolkingsgroep lastig zijn. Kerk of andere fondsen
kunnen inspringen. Incidenteel ondersteunt het studiefonds kinderen.
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•
•
•

Christenen merken de Dalit niet meer als zodanig aan. Christelijke ex- paria’s ( nu
Dalit ) komen momenteel in alle geledingen van de maatschappij voor.
Aan bovenstaande groep schenkt fr.
Jesudoss studiegeld. Ook de kerk
draagt bij.
In India zijn ook Engelstalige
privéscholen. Daar heeft Jesudoss
geen bemoeienis mee.

Vervolgens gaf fr. Jesudoss aan op basis van
welke criteria hij aan jongeren
onderwijskansen geeft.
• Het gaat om studenten van 18 jaar en ouder die beroepsonderwijs gaan volgen. In
eerste instantie laat Jesudoss zijn verstand, maar nog meer zijn intuïtie en hart
spreken. Visie: iedereen in de samenleving moet een kans krijgen. En… vertrouwen
hebben.
• Toezeggingen zijn bestemd voor de allerarmste, christelijke jeugdigen.
• Jesudoss laat zicht door drie zusters namelijk sr. Glory, sr. Rosy, sr. Jessy en drie
parochiepriesters fr. Saminathan, fr. Mariyan, fr. Jeevaraj adviseren. Zij staan midden
in het werkveld. Samen met fr. Jesudoss vormen zij een team van zeven personen.
Op 11 juni kregen de deelnemers aan de stichting de kans om fr. Jesudoss persoonlijk te
begroeten. Onder het genot van een hapje en een drankje en genietend van de mooie tuin
van Piet en Hanneke werden ze welkom geheten door voorzitter Piet de Jong. Fr. Jesudoss
informeerde zijn Vrienden over de besteding van hun giften. Hij vertelde dat zestien
studenten hun opleiding hebben afgerond. De beroepen variëren van bv. loodgieter tot arts.
Tevens meldde hij dat de plicht van ieder afgestudeerde is om een nieuwe student financieel
te begeleiden. Door zijn werkzaamheden als Associate Director Finance van het St. John’s
National Academy of Health Sciences, heeft hij ook de gelegenheid om de afgestudeerden
aan een baan te helpen. Een win-winsituatie.
Het bestuur wenst elk jaar een Vriendenbijeenkomst te organiseren.
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Andere belangrijke zaken van het bestuur waren:
• Inwerken van de nieuwe bestuursleden
• Nieuwe website
• Nieuwe brochure
• Bespreking casussen hulpverlening
• Programma bezoek fr. Jesudoss
Conclusie
Zoals eerder gezegd hebben we ons doel voor 2016 bereikt. Trouwe Vrienden die met
regelmaat doneren en een aantal grote giften zorgen ervoor dat we aan onze verplichtingen
kunnen voldoen. Het bestuur concludeert ook dat het werven van nieuwe vrienden niet zo
gemakkelijk gaat, ondanks website en brochure. In 2017 zal deze conclusie hoog op de
agenda gezet worden.

7. Activiteiten
De 80 van De Langstraat
Vriend en wandelaar van de 80 Thomas van Os heeft door sponsoring €1.825,- - opgehaald.
Daarvan werd € 425,-- gedoneerd door deelnemers aan De Vriendenkring. De bestuursleden
Hanneke en Lies mochten de cheque op zondag 11 september in ontvangst nemen.
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8. De financiële verantwoording over 2016
a) Toelichting op de balans per 31 december 2016
Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €):
Vermogen per 1 januari 2016
Voordelig saldo over 2016

1162
469
1632

Vermogen per 31 december 2016

b) Toelichting op de ontvangsten in 2016
De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt verdeeld (bedragen in €):
2014

2015

2016

Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften en sponsoring

3.620,450,650,4.720,300,5.020,6.316,11.336,5.000,-

4.195,465,450,5.410,490,5.900,6.866,12.766,10.061,-

4.400,-400,-525,-5.325,-930,-6.255,-4.835,-11.090,-23.741,--

Totaal bijdragen van deelnemers

16.336,-

22.828,-

34.831,--

Automatische incasso’s
• Kwartaal
• Halfjaar
• Jaar
Subtotaal
Periodieke overschrijvingen
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Jaarlijkse bijdragen € 11.090,-Tot en met 31 december 2016 zijn 36 opdrachten tot automatisch incasso van een jaarlijkse
bijdrage afgegeven. Per 1 januari 2017 zijn er 6 periodieke overschrijvingen. Als bestuur zijn
wij bijzonder blij met de opdrachten tot automatisch incasso en periodieke overschrijvingen,
omdat dit enige zekerheid geeft van jaarlijkse ontvangsten. Er zijn 6 deelnemers die een
onderhandse schenkingsovereenkomst voor minimaal vijf jaar hebben getekend, waardoor
hun jaarlijkse bijdrage, volgens de huidige belastingwetgeving, voor 100% aftrekbaar is voor
de inkomstenbelasting. 75 deelnemers maakten dit boek jaar een bedrag over waaronder 4
stichtingen en 3 ondernemers. Van 8 van deze deelnemers weten we wel de naam, maar
niet de verdere adressering zodat wij deze Vrienden niet kunnen informeren over actuele
ontwikkelingen via bijvoorbeeld onze website. Wij zullen het op prijstellen meer informatie
van deze Vrienden te mogen ontvangen.
Bijzondere giften en sponsoring € 18.741,--.
Naast de reguliere bijdragen in de vorm van opdracht tot automatisch incasso, een
periodieke overschrijving of een jaarlijkse storting en schenking zien Vrienden van fr.
Jesudoss aanleiding bij een bijzondere gebeurtenis een gift te doen. We noemen er enige:
* Bij een zestig jarige bruiloft,
* Bij een gouden bruiloft,
* Flessenaktie vormelingen parochie H Augustinus € 114,-Nagekomen schenking € 5.000,-Door een fout van de bank is een in 2015 gestorte schenking pas in 2016 ontvangen. Om het
inzicht in het exploitatie resultaat 2016 helder te houden is deze schenking apart vermeld.

c) Toelichting op de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2016
Bijlage 3 geeft de specificatie van de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2016. Ter
toelichting vermelden wij het volgende:
Ondersteuning studenten € 12.338,--.
Aan ondersteuning van studenten is in 2016 € 12.338,-- uitgegeven. Dit is vergelijkbaar met
2015 ( € 11.007,-- ).Over elk studiejaar stuurt fr. Jesudoss ons een zeer gedetailleerd
overzicht met de naam van de student, de plaats van herkomst van de student, het soort
onderwijs, de naam van de contactpersoon en de omvang van de financiële steun.
Zestig studenten worden geholpen met hun studie. Het zijn de armste jongeren die zonder
ondersteuning geen enkele kans op een opleiding hebben. Hun studie zorgt ervoor dat zij
straks een grote kans hebben op werk- en inkomen. Op hun beurt hebben zij toegezegd om
de nieuwe, startende leerlingen te helpen.
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Afhankelijk van hun studie en omstandigheden worden de studenten één tot meerdere jaren
ondersteund. Acht studenten zijn bezig met een 3- of 4 jarige verpleegstersopleiding, drie
studenten studeren voor arts, de overige gekozen jongeren studeren fysiotherapie, rechten,
economie of volgen een technische studie. Tien studenten zijn bezig aan hun laatste jaar.
Vanaf 2008 ondersteunen wij het werk van Fr Jesudoss. Wel hebben wij met hem
afgesproken dat hij jongeren financieel ondersteunt voor opleidingen die te vergelijken zijn
met onze MBO, HBO en Universitaire opleiding. Wij weten dat hij jongeren steunt die een
opleiding voor automonteur of timmerman volgen. Het is belangrijk dat De Vriendenkring
deze jongens en meisjes ook de komende jaren blijft ondersteunen, zodat zij hun opleiding
kunnen af maken. De financiële bijdrage wordt rechtstreeks aan de betreffende
onderwijsinstelling overgemaakt. Bij deze activiteit wordt fr. Jesudoss ondersteund door drie
nonnen en drie priesters.
Giften aan de rijstpastoor in Poona € 0,--.
De oud-pastoor fr. Lourdu is op 7 januari 2016 plotseling overleden. Hij is 74 jaar geworden.
Het gecontroleerd uitdelen van rijst aan straatkinderen wordt voortgezet door het Bisdom in
die regio.
Dotatie studiefonds € 19.338,--.
Dit bedrag is tegen een vastrentende waarde voor een jaar belegd bij de Indian Bank.
Aan het bestuur en aan de vrijwilligers zijn geen betalingen gedaan.
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9. Vooruitblik 2017
•

Gezien zijn drukke werkzaamheden bestudeert fr. Jesudoss samen
met fr. Jeevaraj, werkzaam aan het seminarie in Trichy, momenteel
de mogelijkheden om de activiteiten en middelen van het
studiefonds onder te brengen in een zelfstandig rechtspersoon in
India.

•

Het bestuur streeft ernaar dat het aantal deelnemers in 2017 zal
toenemen en de financiële bijdragen minimaal gelijk zullen blijven. Met fr. Jesudoss
en zijn confraters overleggen wij steeds over de te bestede bedragen. Voldoende
beschikbare gelden zal fr. Jesudoss en de zijnen stimuleren zich in te zetten voor de
doelgroep.
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Bijlage 1 – Balans per 31 december 2016
(Bedragen in €)

balans per

ACTIVA
Rekening courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Totaal activa
PASSIVA
Vermogen
Totaal passiva

31 december
2016

31 december
2015

132,-1.500,-

514,649,-

2,764,-

1.163,-

2,764,-

1.163,-

2,764,-

1.163,-

Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2016
(bedragen in €)

Begroot 2017

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

5.500,-1.500,-7.000,-3.000,-10.000,-0
12.000,-22..000,--

5.410,490,5.900,6.866,12.766,0
10.061,22.827,-

0,-

5.325,-930,-6.255,-4.835,-11.090,-1.825,-16.916,-29.831,-5.000,-0

Totaal ontvangsten inclusief rente

22.000,-

34.831,--

22.847,-

UITGAVEN
Diverse activiteiten
Kosten bank en website
Subtotaal
Voordelig saldo

21.000,-1.000,-22.000,-0,-

34.000,-362,-34.362,-469,--

22.250,310,22.560,287,-

Totaal uitgaven

22.000,--

34.831,--

22.847,-

ONTVANGSTEN
Automatische incasso’s
Periodieke overschrijvingen
Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Sponsoring 80 van De Langstraat
Bijzondere giften
Totaal ontvangsten exclusief rente
Nagekomen schenking 2015
Ontvangen rente

20,-
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Bijlage 3 – Specificatie uitgaven voor activiteiten in 2016

(bedragen in €)

Begroot 2017

Ondersteuning studenten
Studiehulp via fr. Jeevaraj en fr. Mariyan
Giften aan de rijstpastoor
Ondersteuning armen via fr. Jesuraja
Steun school voor blinde en doofstomme
leerlingen
Rijst en dekens voor getroffenen watersnood
Chennai
Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen
Kosten auto
Bijdrage aankoop computers en naaimachines Fr.
Saminathan
Dotatie studiefonds
Onvoorzien

12.000,-1.500,-0,-500,-0,--

Werkelijk
2016
12.338,-932,-0,-205,-0,--

Werkelijk
2015
11.007,665,493,535,1.478,-

0,--

0,--

1.528,-

2.000,-0,-0,--

438,-630,-119,--

1.941,0,-0,--

3.000,-2.000,--

19.338,--

4.603,0,-

Totaal uitgaven

21.000,--

34.000 ,--

22.250,-

